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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Taajuusvaste: 10 - 20 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Kanavaerottelu: > 30 dB
• Ohjausäänen taajuus: 19 kHz
• Tehollinen alue: 100 m
• Kantoaaltotaajuusalue: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulointi: FM
• Kanavien määrä: 2

Käytön mukavuus
• Latausilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Kaksois-PLL
• Käyttöaika: +/- 15 tuntia
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Virta
• Kuulokkeiden virtalähde: 2 x 1,5 V:n NiMH R03/

AAA -akku
• Virtalähteen lähetin: Verkkolaite (12 V, 200 mA)

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 10895 82215 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Kokonaispaino: 5,12 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

45,2 x 33,5 x 33,2 cm
• Nettopaino: 3,69 kg
• Taara: 1,43 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 10895 80706 7
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

10,5 x 21,4 x 28,3 cm
• Kokonaispaino: 0,848 kg
• Nettopaino: 0,615 kg
• Taara: 0,233 kg
•
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